Jak skonfigurować nowy

pedalboardu ROCKBOARD®
Polski
Wszystkie pedalboardy RockBoard® zawierają wystarczającą ilość taśmy z rzepem dla przymocowania efektów na całej powierzchni pedalboardu.
Mocowanie efektów za pomocą taśmy z rzepem Hook & Loop:
Krok 1

Krok 5

Upewnij się, że powierzchnia Twojego pedalboardu
RockBoard® jest wolna od zabrudzeń i sucha. Jeśli
musisz wyczyścić pedalboard, użyj odpowiedniej ilości
alkoholu, lub suchej i czystej ścierk

Zedrzyj białe zabezpieczenie z taśmy hook i przyklej na
tyle efektów.

Krok 2

Krok 6

Weź kawałek 2,5 cm taśmy loop (z pętelką) i potnij na
kawałki odpowiadające długości Twojego pedalboardu
RockBoard®.

Kiedy każdy z Twoich efektów posiada już przyklejoną
taśmę hook, możesz teraz przystąpić do mocowania ich
na pedalboardzie oraz podłączenia do nich zasilania i
kabli sygnałowych.

Krok 3

Krok 7

Najpierw zedrzyj kawałek białego paska zabezpieczającego
tył taśmy loop (około 2,5 – 5,0 cm) i umieść taśmę na
horyzontalnie ułożonych żebrach pedalboardu, pomiędzy
otworami. Dobierz odpowiednie ustawienie taśmy, a
następnie zedrzyj resztę zabezpiczenia z taśmy i przyklej
ją na powierzchni pedalboardu. Powtórz ten process dla
każdego z horyzontalnie ułożonych żeber pedalboardu.

Nadmierne ilości kabla można związać za pomocą złączki
cable tie (w zestawie), a także poprowadzić okablowanie
pod powierzchnią pedalboardu, przytwierdzając kable
pod wierzchnią płytą, w otworach pedalboardu.

Zauważ: Zalecamy aby nie zakrywać taśmą numerów seryjnych ani naklejek na efektach, które mogą
przedstawiać ważne informacje. Przy próbie zdjęcia
taśmy, mogą one ulec zniszczeniu.

Krok 4
Weź kawałek 5,0 cm taśmy hook (z haczykami) i potnij ją
na odpowiednie długości, tak aby pasowały wymiarem
do tylnej płytki każdego z Twoich efektów.

Mocowanie efektów na pedalboardach RockBoard® z systemem QuickMount:
Alternatywą do klasycznego mocowania efektów za pomocą taśmy z rzepem hook & loop jest system RockBoard® QuickMount®, jest to profesjonalne
rozwiązanie oparte na płytkach mocujących efekty, umożliwiające łatwe przytwierdzenie efektów do płyty wierzchniej pedalboardu. Płytki QuickMount®
pozwalają na mocne i szybkie mocowanie, wytrzymują najcięższe użytkowanie, a także umożliwiają szybki demontaż efektów i zmianę konfiguracji.
Mocowanie płytki do pedalboardu odbywa się bez permanentych modyfikacji, tak aby stan przed mocowaniem można było osiągnać w parę sekund.
System QuickMount® dostępny jest dla popularnych rozmiarów efektów, pedałów wah, a także bardziej niecodziennych efektów. Oferta dostępnych
wariantów jest cały czas aktualizowana, tak aby sprostać wymogom pojawiających się na rynku efektów od różnych producentów.
Aby zapoznać się z kompletną listą dostępnych wariantów płytek QuickMount®, poznać szczegółową instrukcję montażu, czy uzyskać jeszcze więcej
informacji, zapraszamy na www.rockboard.de

Mocowanie i wymiana gumowych nóżek:
Gumowe nóżki na pedalboardach RockBoard® mocowane są za pomocą śrub M3, 3 mm śrubokrętu krzyżakowego oraz nakrętek. W przypadku zgubienia lub zniszczenia jednej z gumowych nóżek, można łatwo je wymienić odkręcając je i stosując zamiennik. W tym celu, każdy pedalboard RockBoard®
posiada dwie zamienne gumowe nóżki, 3 mm klucz, dwie sruby M3 x 12 mm oraz dedykowane nakrętki.
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